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Til Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune,
v/ rådmann og ordfører
Lillestrøm, 5. juli 2013

SLF Lillestrøm og omegn ønsker tettere samarbeid om vintersykling
Vi viser til tidligere kontakt med Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune ang tema vintersykling.
Syklistenes Landsforening (SLF - Syklistene) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider
for mer og tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. Lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF
LOO) ble stiftet mai 2011 og har som mål er å gjøre Lillestrøm og omegn enda bedre for sykkeltrafikk
og syklingen enda mer populær. Vintersykling er ett av våre satsingsområder - ved siden av sykling
som folkehelse- og miljøtiltak samt barn & sykling.
SLF Lillestrøm og omegn gjennomførte som kjent en egen brukerundersøkelse om vintersykling i
perioden januar – mars 2013. På vårt årsmøte den 16.04.13 leverte vi dokumentasjonsrapporten
Vintersyklist søkes til varaordføreren i Skedsmo kommune. Fet, Rælingen og Sørum kommune ble
informert per brev av 20.04.13 om rapporten som kan lastes ned fra vår nettside:
www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/vintersykling/
Per i dag har vi ikke mottatt noen konkrete, skriftlige tilbakemeldinger fra noen av kommunene. Vi
tillater oss derfor til å spørre hvordan rapporten vurderes i Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum
kommune. Vi mener selv at dette er et godt eksempel på en brukerundersøkelse med et lite utvalg
aktive innbyggere (og velgere) som ønsker å engasjere seg i lokalmiljøet sitt. Vi håper og forventer
derfor at den kommunale administrasjonen bruker noe tid til å følge opp innspillet.
SLF Lillestrøm og omegn vurderer å gjenta undersøkelsen neste vinter, med lignende design, men
denne gangen i perioden desember – februar, og gjerne i et tettere samarbeid med ansvarlige
vegmyndigheter i regionen vår. Kanskje kommunene ønsker å overta administrasjonen - i samarbeid
med Statens Vegvesen (jf undersøkelsene i Lillehammer og Nedre Glomma sist vinter)?
Vi ber om en skriftlig tilbakemelding fra Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune, gjerne
per mail til lillestrom@syklistene.no og innen 20.08.13, på følgende spørsmål:
1. Hvordan vurderer kommunen brukerundersøkelsen og rapporten Vintersyklist søkes?
2. Hvordan følges rapporten opp i kommunen?
3. Har kommunen konkrete ønsker/ forslag om å endre brukerundersøkelsen neste gang (f eks at det
inkluderes flere/ andre spørsmål om konkrete deler av kommunens sykkelvegnett osv)?
4. Har kommunen selv planer om å gjennomføre (og/eller bli med på) en lignende brukerundersøkelse om
vintersykling i perioden 01.12.13 – 28.02.14?
Mvh
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* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail

